
 
ANEXO IV 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA AS ETAPAS 2 E 3 
 
1) Etapa 2 - Provas - Aplicação de uma prova, na modalidade on-line, com 20 questões objetivas. 
1.1 O detalhamento do conteúdo da prova estará no Anexo III; 
1.2 A prova terá nota máxima de 10 pontos; 
1.3 As questões de Conhecimento Gerais e Específicos terão peso diferenciado, e a nota da Etapa 2 será 
composta da seguinte forma: 
 

𝑵𝑷 = (𝑪𝑮 ∗ 𝟎, 𝟒) + (𝑪𝑬 ∗ 𝟎, 𝟔) 
 

NP = Nota da Prova | CG = Conhecimentos Gerais | CE = Conhecimentos Específicos 
 

1.4 O tempo disponível para a realização da prova será de 1h30 (uma hora e trinta minutos); 
1.5  A prova será realizada em plataforma virtual, com monitoramento por câmera e microfone, em data e horário a 
ser informado em comunicado posterior; 
1.6 Antes de ingressar no ambiente de prova, o(a) candidato(a) deverá desativar todos os programas que gerem 
notificação na tela do computador; 
1.7 O(a) candidato(a) deverá acessar o ambiente de prova através de computador com conexão estável com a 
internet, que disponha de câmera e microfone em funcionamento; 
1.8 Durante a realização da prova, o(a) candidato(a) não poderá clicar fora da aba da prova por mais de 3 (três) 
vezes ou permanecer fora da aba da prova por mais de 30 (trinta) segundos. A condição que ocorrer primeiro implicará 
anulação automática da prova e consequente reprovação do candidato; 
1.9 Estarão automaticamente reprovados os candidatos que obtiverem nota inferior à 6 pontos;   
1.10 Dos aprovados nesta etapa, seguirão para a etapa de entrevistas os 5 primeiros candidatos que obtiverem a 
maior pontuação na prova; 
1.11 Em caso de empate, o desempate terá como critério o maior tempo de experiência comprovado pelo candidato 
durante a inscrição; 
1.12 Permanecendo o empate, ambos candidatos serão incluídos na lista, podendo o número de aprovados para a 
próxima etapa ser maior que 5, para cada vaga. 

 
2) Etapa 3 - Entrevista (Cargo 300) e Aula Expositiva (Cargo 301, 302, 303) - Nesta etapa será avaliado se, além 
dos conhecimentos técnicos, houver compatibilidade comportamental do candidato com o perfil do cargo através de 
entrevista. Para a aula expositiva, será avaliada a postura, a didática utilizada, a metodologia de aula e a transmissão de 
conhecimento técnico de cada candidato. 
2.1 Esta etapa acontecerá no formato online e terá duração de até 30 minutos; 
2.2 As orientações acerca da participação nesta etapa, bem como datas e horários serão informados por comunicado 
a ser publicado na página do IEL/RN e por e-mail aos candidatos aptos; 
2.3 À entrevista será atribuída a pontuação máxima de 10 pontos, que será organizada conforme a tabela abaixo: 

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PERFIL PARA O CARGO 
10 pontos Excede às expectativas 
8 pontos Atende às expectativas 
6 pontos Atende parcialmente às expectativas 
4 pontos Abaixo das expectativas 
2 pontos Insatisfatório 

 
2.3.1 Serão analisados pontos comportamentais como: Habilidade de Comunicação, Capacidade de Resolver 
Problemas, Postura Profissional, Flexibilidade e Comprometimento. 
2.4 À aula expositiva será atribuída a pontuação máxima de 10 pontos, que será organizada conforme a tabela abaixo: 
 

REQUISITOS AVALIADOS 
NOTA MÁXIMA 

ATRIBUIDA 
PESO 

a) Estrutura do Plano de Aula 10 1 
b) Coerência da aula ministrada com o plano 10 1 
c) Transmissão do conhecimento e domínio do conteúdo 10 3 
d) Postura 10 1 
e) Comunicação 10 2 
f) Didática/Dinamismo 10 2 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 3 =
(𝑁𝑎 ∗ 𝑃𝑎) + (𝑁𝑏 ∗ 𝑃𝑏) + (𝑁𝑐 ∗ 𝑃𝑐) + (𝑁𝑑 ∗ 𝑃𝑑) + (𝑁𝑒 ∗ 𝑃𝑒) + (𝑁𝑓 ∗ 𝑃𝑓)

∑ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
 

Nn = Nota atribuída ao requisito avaliado | Pn = Peso da nota atribuída ao requisito avaliado 
 
2.5 Estarão automaticamente eliminados os candidatos que obtiverem, na Etapa 3, nota inferior a 7 (sete) pontos;  
2.6 Os candidatos aprovados nesta etapa irão compor a lista classificatória do resultado final do processo seletivo. 


